FARNOSŤ KEŽMAROK – 5. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA, 15.5.2022
SLÁVIME VEĽKONOČNÉ OBDOBIE
Pripomíname, že od Veľkonočnej nedele Pánovho zmŕtvychvstania (17.4.) slávime
veľkonočné obdobie. Trvá 50 dní až do Nedele Zoslania Ducha Svätého (5.6.).
Počas tohto obdobia sa namiesto modlitby „Anjel Pána“ modlievame modlitbu
„Raduj sa, nebies Kráľovná“. Dĺžka 50 dní je biblická. Pán Ježiš sa po svojom
zmŕtvychvstaní ešte 40 dní zjavoval svojim učeníkom a vystúpil do neba a o 10
dní im zoslal prisľúbeného Ducha Svätého.
NEDEĽNÉ SV. OMŠE NA SÍDLISKU JUH
Pripomíname, že každú nedeľu slávime v jedálni cirkevnej školy sv. omšu o
9:00 hod. Je to priestor na prízemí hneď pri vchode. Povzbudzujeme najmä
obyvateľov Juhu, aby využili túto ponuku. Otvorte svoje srdcia pre Krista! Všetci
ste vítaní!
MARIÁNSKE POBOŽNOSTI V MESIACI MÁJ
Mesiac máj je oddávna zasvätený úcte Panny Márie. Cez týždeň štvrťhodinu pred
večernou sv. omšou v bazilike, tzn. o 17:45 hod. sa budeme modlievať Litánie
loretánske. V nedeľu to bude v rámci popoludňajšej pobožnosti o 15:00 hod.
Povzbudzujeme Vás, aby ste prichádzali na tieto pobožnosti.
POZÝVAME VÁS NA STRETNUTIE O SV. PÍSME
V rámci projektu Diecéznej školy viery Vás pozývame na záverečné 7. stretnutie
na tému: Čítať a modliť sa Božím slovom. Uskutoč ní sa najbližší štvrtok 19.
mája v Bazilike minor sv. Kríža v Kežmarku. Zač ne sv. omšou o 18:00 hod. a po
jej skonč ení bude pokrač ovať v bazilike prednáškou. Bude ju mať František
Trstenský, farár a dekan v Kežmarku. Bude ju možné sledovať aj naživo
prostredníctvom Kežmarskej televízie, alebo na www.fara-kezmarok.sk,
alebo na www.kukni.sk.
ĎALŠIE STRETNUTIE PRE MANŽELOV
Mnohé manželstvá a rodiny v súčasnosti prežívajú ťažkosti alebo krízu. Preto
ponúkame tzv. Stretnutia pre manželov. Sú určené pre manželstvá v každom veku,
na posilnenie manželskej lásky, pre páry v kríze ako aj pre tých manželov, ktorí
túžia obnoviť svoj manželský vzťah. Najbližšie stretnutie na tému „Príprava na
manželstvo a výchova detí” sa uskutoční vo štvrtok 26. mája po skončení
večernej sv. omše v bazilike. Súčasťou stretnutia je 45 min prednáška +
diskusia. Prosím, dajte vedie o tejto možnosti predovšetkým párom, ktoré sú v
ťažkostiach, alebo o ktorých viete, že majú o tieto veci záujem.
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